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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Az alapító okiratok módosítását az alábbi indokok teszik szükségessé: 
 
Az államháztartási szakfeladatok rendjében módosulás történt. A változásokat a nemzetgazdasági 
miniszternek az államháztartási szakfeladatok rendjéről szóló 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztatója 
tartalmazza. 
 
Az Országgyűlés az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról 
szóló 2010. XC. törvény (a továbbiakban: Gtv.) 66. § (1) bekezdés a) pontjával hatályon kívül 
helyezte a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényt, Utóbbi 
jogszabály eredményezte az alapító okiratok korábbi átfogó módosítását. A hatályát vesztő törvény 
néhány eleme beépült az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvénybe, azonban az érdemi 
változást az okozta, hogy megszűnt a kisegítő, illetve kiegészítő tevékenység, azaz a jövőben csak 
alap, illetve vállalkozási tevékenységről beszélhetünk a költségvetési szervek vonatkozásában 
(lényegében a régi szabályozás tért vissza). A Gtv. 135. § (5) és (9) bekezdésében foglaltakat a 
jogszabály hatálybalépését követő első alkalommal történő alapító okirat módosításkor kell 
figyelembe venni. 
 
Az alapító okiratok módosításával kapcsolatos egyeztetés az intézményvezetőkkel, továbbá a 
Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatóságával megtörtént. 
 
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztés mellékletét képező határozati 
javaslatok elfogadására. 

  
 
Enying, 2010. november 03. 
 

Tisztelettel: 
 
 
         Mihályfi Gábor 
               aljegyző 



Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2010. (XI. 24.) számú határozata: 
 

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a Városi Bölcsőde 16/2003. (I. 29.) számú 
határozattal elfogadott alapító okiratát 2011. január 01-i 
hatállyal az alábbiak szerint módosítja:  
 
 

 
 

− Az alapító okirat 8. pontja helyébe a következő 8. pont lép: 
 

„8. Besorolása:   
Gazdálkodási jogkör alapján: önállóan működő, előirányzatai 
felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Pénzügyi-
gazdasági feladatait Enying Város Szolgáltató Intézménye 
szervezeti egysége útján látja el. Az általános forgalmi adónak 
alany, az általános szabályok szerint adózó költségvetési szerv.” 
 
 
 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalására, 
valamint a módosítás, továbbá az egységes szerkezetű alapító okirat Magyar Államkincstár Közép-
dunántúli Regionális Igazgatósága részére történő megküldésére. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Pintér György polgármester  



Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2010. (XI. 24.) számú határozata: 
 

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a Szirombontogató Óvoda 128/2003. (VI. 
25.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott 
alapító okiratát 2011. január 01-i hatállyal az alábbiak 
szerint módosítja:  
 
 

− Az alapító okirat 6.3/b pontja helyébe a következő 6.3/b pont lép: 
 
[6. Tevékenysége: 

6.3/b 2010. január 01-től 

Alaptevékenységi szakfeladat szerinti besorolás:] 

 
„851011 Óvodai ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, 
ellátása 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
682002 Saját tulajdonú bérelt ingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak 
komplex támogatása” 
856012 Korai fejlesztés, gondozás 
856013 Fejlesztő felkészítés 
 

− Az alapító okirat 11. pontja helyébe a következő 11. pont lép: 
 

„11. Besorolása:   
Gazdálkodási jogkör alapján: önállóan működő, 
előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési 
szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait Enying Város 
Szolgáltató Intézménye szervezeti egysége útján látja el. Az 
általános forgalmi adónak alany, az általános szabályok 
szerint adózó költségvetési szerv.” 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalására, 
valamint a módosítás, továbbá az egységes szerkezetű alapító okirat  Magyar Államkincstár 
Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága részére történő megküldésére. 
 
Ezzel egyidejűleg az alapító okirat 6.6/b pontját visszavonja. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Pintér György polgármester  



Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2010. (XI. 24.) számú határozata: 
 

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy az Egyesített Szociális Intézmény 391/2005. 
(XII. 19.) számú határozattal elfogadott alapító okiratát  
2011. január 01-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:  

 
 
− Az alapító okirat 6.3/b pontja helyébe a következő 6.3/b pont lép:  
  

 [6. Tevékenysége: 

                                 6.3/b 2010. január 01-től 

       Alaptevékenységi szakfeladat szerinti besorolás:] 

 
„873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása  
873013 Demens betegek bentlakásos ellátása 
881011 Idősek nappali ellátása  
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 
889921 Szociális étkeztetés 
889922 Házi segítségnyújtás 
889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  
889924 Családsegítés 
562917 Munkahelyi étkeztetés” 
 
 

− Az alapító okirat 11. pontja helyébe a következő 11. pont lép: 
 

„11. Besorolása:   
Gazdálkodási jogkör alapján: önállóan működő, 
előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési 
szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait Enying Város 
Szolgáltató Intézménye szervezeti egysége útján látja el. Az 
általános forgalmi adónak alany, az általános szabályok 
szerint adózó költségvetési szerv.” 

 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalására, 
valamint a módosítás, továbbá az egységes szerkezetű alapító okirat  Magyar Államkincstár 
Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága részére történő megküldésére. 
 
Ezzel egyidejűleg az alapító okirat 6.5/b pontját visszavonja. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Pintér György polgármester  
 
 



Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2010. (XI. 24.) számú határozata: 
 

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és 
Általános Iskola 58/2008. (VI. 25.) számú határozattal 
elfogadott alapító okiratát 2011. január 01-i hatállyal az 
alábbiak szerint módosítja:  

 
 

− Az alapító okirat 6.3/b pontja az alábbi szakfeladattal – gimnáziumhoz tartozó szakfeladat – 
egészül ki: 
 
[6. Tevékenysége: 

6.3/b 2010. január 01-től 

Alaptevékenységi szakfeladat szerinti besorolás:] 

 
„855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai 
tanulók tanulószobai nevelése” 
 
 
 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalására, 
valamint a módosítás, továbbá az egységes szerkezetű alapító okirat Magyar Államkincstár Közép-
dunántúli Regionális Igazgatósága részére történő megküldésére. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Pintér György polgármester  



Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2010. (XI. 24.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a Vas Gereben Művelődési Ház és 
Könyvtár 137/1999. (VI. 30.) számú képviselő-testületi 
határozattal elfogadott alapító okiratát 2011. január 01-i 
hatállyal az alábbiak szerint módosítja:  
 

 
 
− Az alapító okirat a következő 2/a ponttal egészül ki:  
  

„2/a. A költségvetési szerv telephelye(i):  
− 8130 Enying, Kossuth Lajos utca 45. 
− 8131 Enying, Juhász Gyula utca 33.” 

 
 
 

− Az alapító okirat 6.3/b pontja helyébe a következő 6.3/b pont lép: 
 
[6. Tevékenysége: 

6.3/b 2010. január 01-től 

Alaptevékenységi szakfeladat szerinti besorolás:] 

 
„910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek 
működtetése 
773000 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése  
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
682002 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése 
821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatások 
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 
932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatások 
932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység” 

      
   
 
− Az alapító okirat 9. pontja helyébe a következő 9. pont lép: 

 
„9. Besorolása:   

Gazdálkodási jogkör alapján: önállóan működő, 
előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési 
szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait Enying Város 
Szolgáltató Intézménye szervezeti egysége útján látja el. Az 
általános forgalmi adónak alany, az általános szabályok 
szerint adózó költségvetési szerv.” 



 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalására, 
valamint a módosítás, továbbá az egységes szerkezetű alapító okirat  Magyar Államkincstár 
Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága részére történő megküldésére. 
 
Ezzel egyidejűleg az alapító okirat 6.5/b pontját és 6.6 pontját visszavonja. 
 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Pintér György polgármester  



Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2010. (XI. 24.) számú határozata: 
 
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a Polgármesteri Hivatal 73/2002. (IV. 24.) számú határozattal 
elfogadott alapító okiratát 2011. január 01-i hatállyal az alábbiak 
szerint módosítja:  
 
 
 

− Az alapító okirat 7.3/b pontja helyébe a következő 7.3/b pont lép: 
 
[7. Tevékenysége: 

7.3/b 2010. január 01-től 

Alaptevékenységi szakfeladat szerinti besorolás:] 

 
„841112 Önkormányzati jogalkotás 
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 
841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati 

választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó 

tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége 
841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási 

tevékenysége 
841133 Adó, illeték, kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841172 Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek 

helyi, területi szinteken 
841191 Nemzeti ünnepek programjai 
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
841335 Foglalkoztatást elősegítő támogatások 
841336 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását 

elősegítő támogatások 
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával 

összefüggő szolgáltatások 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai 
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
882111 Rendszeres szociális segély 
882112 Időskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 



882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
882119 Óvodáztatási támogatás 
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
889935 Otthonteremtési támogatás 
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése 
890301 Civil szervezetek működési támogatása 
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 
890441 Közcélú foglalkoztatás 
890442 Közhasznú foglalkoztatás  
890443 Közmunka 
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése  
360000 Víztermelés-, kezelés-, ellátás 
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
882123 Temetési segély 
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 
889921 Szociális étkeztetés 
889922 Házi segítségnyújtás 
889924 Családsegítés 
889969 Egyéb speciális ellátások 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex 

támogatása 
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
889101 Bölcsődei ellátás 
682001 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
31100 Reklámügynöki tevékenység 
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása  

     681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele  
 
Végzi a város honlapjának információkkal való feltöltését, 
folyamatos  frissítését. Kiadja az Enyingi Hírmondót. 
 
 
 
 

− Az alapító okirat 7.4 pontja helyébe a következő 7.4 pont lép: 
 
„7.4 Vállalkozási tevékenysége:  
    681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele  

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

682002 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

 

(A vállalkozási tevékenység arányának felső határa 4 % a szerv 
kiadásaiban.)” 

 
 
 



− Az alapító okirat 11. pontja helyébe a következő 11. pont lép: 
 

„11. Besorolása:   
Gazdálkodási jogkör alapján: önállóan működő és gazdálkodó, 
előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. 
Pénzügyi-gazdasági feladatait saját szervezeti egysége útján látja el. 
Az általános forgalmi adó alanya, az általános szabályok szerint 
adózó költségvetési szerv.” 

 
 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalására, 
valamint a módosítás, továbbá az egységes szerkezetű alapító okirat Magyar Államkincstár Közép-
dunántúli Regionális Igazgatósága részére történő megküldésére. 
 
Ezzel egyidejűleg az alapító okirat 7.5/b pontját visszavonja. 
 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Pintér György polgármester  


